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Rapport  

Samarbete mellan kommuner rörande 

bosättning och mottagande av nyanlända 
 
Bakgrund 
I Kommunförbundet Skånes roll ingår att främja samarbete mellan Skånes 
kommuner. Behovet av förbättrat samarbete i frågor som rör bosättning och 
mottagande har lyfts i Integrationsrådet. Integrationsrådet är 
Kommunförbundet Skånes dialogforum med Skånes kommuner på 
integrationsområdet. Kommunförbundet Skåne har genom Integrationsrådet 
bett tjänstepersoner som arbetar med integrationsfrågor om synpunkter på hur 
samarbetet kring bosättning och mottagande kan förbättras. Denna rapport är 
en sammanställning av de svar som inkommit.  
 
Situationen kring bosättning och mottagande av nyanlända är ansträngd i 
många skånska kommuner, ofta på grund av bostadsbrist. Akuta 
bostadslösningar och kommunala beslut som får konsekvenser för andra 
kommuner, riskerar att påverka samarbetsklimatet kommuner emellan. Väl 
fungerande samverkan mellan kommunerna är viktig för en god etablering av 
nyanlända i Skåne. Med färre antal ensamkommande och nyanlända i övrigt 
behöver samverkan mellan kommunerna öka, för att bibehålla god beredskap 
och kapacitet. Särskilt mindre kommuner lyfter detta. När volymerna minskar 
finns också större utrymme att gemensamt arbeta med kvalitetsförbättringar. 
Rapporten ger en överblick över specifika situationer där samarbetsklimatet 
utmanas, samt föreslår konkreta exempel för hur kommunerna och andra 
berörda aktörer kan agera för att förebygga de svårigheter som kan uppstå. De 
områden som uppmärksammas särskilt är placeringar i eller sekundärflyttar till 
andra kommuner. 
 
Placeringar i eller sekundärflyttar till andra kommuner 
Situationer som utmanar samarbetsklimatet kommuner emellan är när 
kommuner placerar/bosätter kommuninvånare i en annan kommun än den 
egna, eller när nyanlända i etablering eller invånare med försörjningsstöd flyttar 
mellan kommuner. Dessa situationer kan handla om: 
 

1. Anvisade enligt bosättningslagen som placeras för bosättning i annan 
kommun än anvisningskommunen. 
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2. Akuta och tillfälliga boendelösningar som en kommun gör i andra 
kommuner, t ex hotellvistelser  

3. Ensamkommande barn placerade i familjehem utanför den egna kommunen 
4. När det kommer anhöriga till ensamkommande och det är oklart vilken 

kommun som har ansvar  
5. Ensamkommande vars anhöriga kommit och hänvisas till att söka bostäder i 

andra kommuner 
6. Inflyttade till en kommun som uppfattas som rekommenderade att lämna den 

egna kommunen, redan under etableringstiden. 
7. När en nyanländ eller annan kommuninvånare som har försörjningsstöd 

flyttar mellan kommuner 
8. Placeringar av andra än nyanlända utanför den egna kommunen utifrån 

hemlöshet  
 
 
Genomgående för exemplen ovan verkar vara att placeringarna och 
sekundärflyttarna ofta sker utan föregående kommunikation eller samråd med 
kommunen som de nyanlända (eller andra som saknar bostad) placeras i eller 
flyttar till. Detta skapar flertalet problem med bosättning, mottagande och 
etablering. Arbetsbördan ökar för socialsekreterare och risken för 
dubbelarbete är stor då den nya kommunen inte får förutsättningar att på ett 
effektivt sätt fånga upp kartläggningar, etableringsåtgärder och andra insatser 
som redan påbörjats i den andra kommunen. Detta leder i sin tur till att tiden 
fram till egenförsörjning förlängs, vilket medför ökade kostnader för 
kommunerna. Samtidigt skapar skillnader i rutiner och vilket ansvar olika 
kommuner tar, exempelvis kring bostadsfrågor, förvirring och frustration hos 
de nyanlända, vilket socialsekreterarna behöver hantera parallellt med de 
etableringsfrämjande insatserna.  
 
När kommuner inte samråder eller kommunicerar med varandra, uppstår 
oklarheter och meningsskiljaktigheter kring ansvars- och kostnadsfördelning. 
En ekonomisk aspekt vid placeringar i andra kommuner är att 
schablonersättningen från Migrationsverket går till den kommun där de 
nyanlända är folkbokförda. De kommuner som saknar hotellösningar i den 
egna kommunen och tillfälligt behöver använda hotell i grannkommuner som 
boende till anvisade nyanlända, anger problem med att schablonersättningen 
betalas ut till grannkommunen trots att anvisningskommunen hanterar och 
ansvarar för skola, skolskjuts till den egna kommunen med mera. Vid 
placeringar i annan kommun är även de nyanländas folkbokföring en fråga 
som får konsekvenser när det gäller skolgång, deltagande i etablering samt 
andra kommunala insatser och ansvar.  
 
Exempel från kommunerna 

1. En familj flyttade till kommunen och stod i kommunhuset en dag, utan 
förvarning. Kommunen uppfattade det som att familjen blivit uppmuntrade 
att lämna sin anvisningskommun under etableringstiden. Det var inget som 
uttalades, men även en felaktig uppfattning kan leda till misstro mellan 
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kommuner. Kommunen ser att det hade underlättat och förbättrat 
förutsättningarna för mottagande, skolgång med mera om kommunikation 
föregått flytten, till exempel genom ett samtal till kommunens 
bosättningsteam eller motsvarande.  

 
2. Ett boende som kommunen tackat nej till, på grund av hög avgift, har vid två 

tillfällen hyrts av familjer från andra kommuner. Vid båda tillfällena har 
familjerna fått avbryta kontrakten, eftersom de inte har ekonomi som 
kommer att täcka avgift och levnadskostnader. Det sker också att kommuner 
accepterar höga hyror hos privata uthyrare i andra kommuner, vilket trissar 
upp hyreskostnaderna. Detta försvårar för kommunen där bostäderna finns 
att använda den egna kommunens bostadsbestånd till sina anvisade. 

 
3. Kommunen ser att det mer än ofta sker att familjeanknytningar till 

ensamkommande placerade av andra kommuner ”dumpas” i den kommun 
där de är placerade. Kommunen föreslår att det åtgärdas med tydliga riktlinjer 
för vilket ansvar den placerande kommunen har. Kommunen anser att 
placerande kommun bör ta det formella ansvaret för planering av mottagande 
för familjen som anknyter till den ensamkommande. När familjer ”dumpas” i 
kommunen får socialsekreterare vetskap om att familjen anlänt så sent som 
dagen innan eller samma dag. Planering för ett gott mottagande blir 
obefintligt och akuta och sämre lösningar måste därför tillämpas för boende 
och stöd. 

 
Kommunernas förslag för att främja samarbete  
Samråd och dialog 
Samråd och dialog minskar risken för missförstånd samt ökar kontaktnätet 
mellan kommunerna. Kommuner kan be varandra om hjälp, ibland finns 
hjälp att få och kommuner kan ge och ta för att tillsammans lösa 
mottagningen.  
I situationer som påverkar en annan kommun bör kontakt med den andra 
kommunen tas omedelbart, nödvändig information delas, ansvarsfördelning 
klargöras och eventuella kanaler för vidare dialog upprättas.  
Varje kommun utser en kontaktperson som andra kommuner kontaktar i 
dessa situationer.  
Vid placering/flytt kan den nya hemkommunen kan be om 
sekretessgenombrott samt kanske även genomföra ett trepartsmöte i 
komplicerande eller oklara ärenden. 
 
Regler och rutiner 
Ökad medvetenhet hos personal i kommunerna om skillnader i regler och 
rutiner. Det är viktigt att ingen kommun skapar en förväntan om hur en 
annan kommun ska agera. 
Ta fram liknande rutiner och policy hos kommunerna i boende- och 
mottagningsfrågor inklusive externplaceringar och flyttar. 
Hotellvistelser: Lyft upp till diskussion för gemensamma rutiner. 
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Samverkan kring bosättning och mottagande 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen kan i samverkan underlätta för 
kommunerna att ingå samarbeten gällande bosättning och mottagande. 
Parterna kan även lyfta juridiska frågor och ta fram ett regionalt ramverk för 
hur överenskommelser skulle kunna se ut. Den nya anvisningsmodellen för 
ensamkommande barn är ett konkret exempel på hur kommuner kan 
samarbeta kring mottagande. 
Kommuner föreslår ett ”forum” där de kan efterfråga fler nyanlända för de 
fall när kommuner har bostäder och organisation för att ta emot fler, men 
inte får anvisningar. En annan möjlighet kan vara att ”byta” anvisningar i 
detta forum, om en kommun har många tvårummare och en annan har 
fyrarummare att tillgå, eller av andra anledningar.  
 
Regionala samverkansforum 
Regionala samverkansforum som Kommunförbundet Skånes nätverk 
(Integrationsrådet m fl) och den regionala samverkan kring nyanländas 
etablering (RÖK med regionala externa parter) bör främja kompetens- och 
erfarenhetsutbyte som möjliggör regionala synergieffekter. Vissa frågor som 
innebär regionala utmaningar kan med hjälp av de regionala aktörerna lyftas 
för mellankommunal samverkan och dialog med andra aktörer för att 
tillsammans hitta lösningar.  
Brister i systemet, otydlig lagstiftning och kommunernas erfarenheter av 
sådana bör regelbundet stämmas av för att med samlad kraft kunna driva 
påverkansarbete. 
 
Övriga synpunkter 
Sammanfattningsvis lyfter kommunerna fram några av de konsekvenser som 
bristande samverkan kring mottagande och bosättning riskerar att få för 
nyanländas etablering i Skåne. I praktiken sätts bosättningslagens avsikter ur 
spel när kommuner placerar anvisade nyanlända i andra kommuner. Detta 
riskerar att bli en grogrund för konflikter mellan kommuner, vilket kan ha 
negativ påverkan på förutsättningarna för effektivt arbete med nyanländas 
etablering. Utöver ineffektivitet och dubbelarbete när olika delar i systemet 
inte förmår ta vara på andra delars genomförda arbete, fördröjning av 
nyanländas självförsörjning, ökad arbetsbelastning och stress hos redan 
arbetsmässigt ansträngda medarbetare, pekar kommunerna på riskerna för 
bristande kvalitet och avsaknaden av både individ- och barnperspektiv i 
mottagandet av nyanlända. Bland annat får nyanlända som tar emot anhöriga 
på anknytning ett sämre mottagande. Även ensamkommande ungdomar vars 
anhöriga anländer riskerar en mycket utsatt situation när ansvarsfördelningen 
mellan kommunerna är otydlig. Även de ungdomar som omfattas av lagen 
om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är i utsatt ställning. 
Kvotmottagande omnämns som en fråga som är aktuell och svår att lösa för 
mindre kommuner och ökad samverkan är därav önskvärd. Utöver detta kan 
kommuner se över möjligheter att frigöra resurser och göra fler saker 
gemensamt. 
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Fortsatt arbete  
Av de förslag som framkommit i rapporten kommer följande ingå i det 
fortsatta arbetet: 

 
1. Att ta fram en förteckning över kontaktpersoner i kommunerna för samråd 

och dialog i mottagande- och bosättningsfrågor. 
 
2. Att utreda möjligheter till gemensamma rutiner alternativt ett ramverk för 

mellankommunala överenskommelser vid externa placeringar, 
sekundärflyttar och akuta bosättningar. 

 
3. Att i dialog med Länsstyrelsen Skåne utreda möjligheter och regelverk för 

att öka samarbetet kring anvisningar och fördelning av nyanlända och 
ensamkommande inom länet 

 
 
 
 
 


